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impermanência

volátil
efêmero

passageiro
transitórioinconstante

temporalidade

Nesse projeto a 
impermanência foi  

relacionada ao tempo e a 
memória.



transparências de si
contornos de si

traços de si
apagamento de si

memórias de si

dobras e desdobras de si



memórias de si
Em fotos de família muitas 

vezes nos deparamos com 
pessoas que fazem parte de 

nossa árvore genealógica, mas que 
não conhecemos, algumas vezes 
não temos esse registro de quem 
seja, ou sabemos o nome e mais 
nada. Eu me deparei com essas 
imagens e tentei criar uma árvo-
re genealógica imaginada usando 
como ponto a temporalidade pre-
sente nas fotos.

Também fui em busca de alguns 
rastros de memória, uma busca ar-
queológica não apenas imagética, 
mas também textual. Algumas das 
fotos só tinham indícios de quem 
podiam ser, então optei por imagi-
nar quem são e como fazem parte 
de quem sou. 



Aqui um exemplo que me inspirou na esco-
lha da estrutura do livro: árvore genealógi-
ca da parte paterna da família, onde o que 
mais me chamou a atenção foi a forma em 
leque proposta pelo aplicativo usado.

Dentro de nossas experimentações (ima-
gens à direita) e conversas sempre me 
aparecia essa forma semicircular ou mes-
mo circular e de abas (à direita).
Outra referência foi a imagem abaixo (au-
tor desconhecido), pois peguei muito gos-
to pelas dobras e a mistura dos papéis.

referências de si

Trabalhando forma e conteúdo optei por trazer uma memória afetiva para 
o meu observador, onde haja um reconhecimento, e que através da tem-
poralidade presente nas fotografias de época, ele sinta como se fosse um 
álbum de sua família.



produção de si
Encadernação: Crown Book, de Hedi Kyle
Base: dobradura accordion  
 aberto 96x16cm
 e fechado 10 x 10cm em   
 papel color plus 80g/m2

Miolo: 7 lâminas de fotos 20x10cm   
 em papel off white 80g/m2 e  
 8 lâminas de fragmentos  
 de cartas antigas em  
 papel vegetal 90g/m2

 impressão digital
Capa dura empastada, revestida de papel 
off white 80gm/2, impressão digital

The Art of the Fold: How to Make Innovative Books and 
Paper Structures (Learn paper craft & bookbinding from 
influential bookmaker & artist Hedi Kyle), p. 82, 2018.

Processo de construção  
da base do livro. Fotos da autora.





GENEALOGIA
imaginada

projeto

GENEALOGIA IMAGINADA recebe esse nome por ser uma reconstrução de 
uma formação familiar através da estrutura do livro.
O livro apresenta as fotos em sua íntegra (frente e verso), entremeadas por 
palavras; vestígios de outros tempos transportados para estas páginas.  
A estrutura do livro foi construída de forma bilateral, proporcionando iniciar 
por ambas as extremidades, como os troncos de nossos antecessores em 
nossas árvores genealógicas, convergindo o encontro dessas famílias no 
centro do livro. Este livro remete a um álbum de fotografias, composto por 
rastros de memórias reconhecíveis na temporalidade presente em suas pá-
ginas e dobras.



FABIANA GRASSANO
PRODUTORA EDITORIAL, DESIGNER E PROFESSORA

Tenho duas graduações, a primeira em 
Produção Editorial foi a que me despertou a 
paixão em dar forma ao livro. Para aprender 

mais sobre “dar forma” fiz uma especialização em 
Design, ambas na Universidade Anhembi Morumbi. 

Ao fim da graduação, início desse século, come-
cei a fazer livros para o mercado independente e 
continuo até hoje. 

Arrebatada pelo design, fui da primeira turma de 
master in Strategic Design no Istituto Europeo di 
Design, em São Paulo (2005). 

Em 2007 iniciei minha carreira como profes-
sora e até hoje estas são minhas duas profissões:  
designer de livros e professora.

Como professora me senti impulsionada a vol-
tar à academia e ingressei no mestrado nas Artes 
Visuais em 2017, orientada pelo professor Edson 

Pfutzenreuter. No Instituto de Artes (IA-Unicamp) 
iniciei um trabalho com a professora e artista Luise 
Weiss, o de criar uma coleção de livros de artista 
na Unicamp. Meu objeto de paixão, o livro, ganhou 
novas formas e infinitas narrativas. É um objeto que  
me encanta, pois proporciona uma infinidade de 
criatividade. 

Em 2019 concluí minha segunda graduação, 
agora  em Design, e nesse ano, 2020, concluí meu 
mestrado e ingressei no doutorado no Instituto de 
Artes da Unicamp para continuar estudando o livro 
de artista, dessa vez investigando a relação entre o 
processo criativo e sua materialidade. 

No mesmo instituto ministro as aulas de 
Design Editorial Impresso e Digital no curso de 
Especialização em Design Gráfico, da Extecamp, 
desde 2014. Também atuo como designer na Traço 

Publicações e Design, sediada em Campinas, des-
de 2000. 

Essa pandemia me levou a procurar alternativas 
para estudar o processo de criação de um livro de 
artista e me trouxe até aqui, ao projeto Dobras de 
si, onde tive a oportunidade de dividir um processo 
riquíssimo com pessoas super criativas e talento-
sas. Todo o proceso foi muito bem conduzido pelas 
artistas e educadoras, Estela Vilela e Ana Francotti, 
as quais nos proporcionaram experimentações di-
ferenciadas com livros dobraduras e impressões al-
ternativas, além de aulas com convidados atuantes 
e importantes no cenário de livro de artista. 

Foi muito prazeroso percorrer esse processo de 
criação e produção e ver o resultado nessa belís-
sima esposição, que nos trouxe mais um desafio, o 
de mostrar um livro impresso no ambiente virtual.
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